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Vika/lota  Hæfniviðmið  Námsmarkmið Viðfangsefni Námsmat  

Vika 1   Nýtt sér eigin 
sköpun, einfaldar 
útfærslur sem 
byggja á færni í 
meðferð lita- og 
formfræði og 
myndbyggingar. 

 

Nemendur læri 
umgengi í 
myndlistastofu og 
búi til 
námsmöppu.  

 

Nemendur búa til 
námsmöppur – 
Frjást val í 
myndskreytingu. 

 

Leiðsagnarmat. 

Virkni í 

kennslustund. 

 

Vika 2 Útskýrt og sýnt 
vinnuferli sem 
felur í sér þróun 
frá hugmynd að 
myndverki.  

Greint að 
einhverju leyti á 
milli mismunandi 
aðferða við gerð 
listaverka.  

Skilið 
mismunandi 
tilgang myndlistar 
og hönnunar. 
Fjallað um eigin 
verk og annarra. 

 

 

 

Nemendur læra 
um grunnlitina og 
blöndun lita. 

 

Skoðaðar eru 
myndir eftir 
myndlistakonuna 
Louisu 
Mattíasdóttur. 
Nemendur velja 
sér mynd eftir 
listakonuna sem 
þeir mála á 
krossvið. 
Mynd eftir mynd. 

 

Leiðsagnarmat. 

Virkni í 

kennslustund 

Vika 3. Skapað myndverk 
í ýmsum tilgangi 
með 
margvíslegum 
aðferðum.  

Þekkt og notað 
hugtök og heiti 
sem tengjast 

Nemendur læra 
um grunnlitina og 
blöndun lita. 

 

Skoðaðar verða 
myndir eftir 
myndlistakonuna 
Louisu 
Matthiasdóttur. 
Nemendur velja 
sér mynd eftir 
listakonuna sem 
þeir mála á 

Leiðsagnarmat. 

Virkni í 

kennslustund 



lögmálum og 
aðferðum 
verkefna hverju 
sinni. 
Unnið út frá 
kveikju við eigin 
listsköpun. 

krossvið 
Mynd eftir mynd. 

 

Vika 4 Skapað myndverk 
í ýmsum tilgangi 
með 
margvíslegum 
aðferðum. Þekkt 
og notað hugtök 
og heiti sem 
tengjast 
lögmálum og 
aðferðum 
verkefna hverju 
sinni. 
Unnið út frá 
kveikju við eigin 
listsköpun. 

 

 

Nemendur læra 
um 
myndbyggingu. 
Forgrunn, 
miðrými og 
bakgrunn. 

 

Myndbygging  
Nemendur teikna 
mynd af sjálfum 
sér (selfie). 

 Nemendur læra 
að staðsetja sig og 
umhverfið í mynd. 

 

Leiðsagnarmat. 

Virkni í 

kennslustund 

Vika 5. Skapað myndverk 
í ýmsum tilgangi 
með 
margvíslegum 
aðferðum.  

Þekkt og notað 
hugtök og heiti 
sem tengjast 
lögmálum og 
aðferðum 
verkefna hverju 
sinni. 

 

Jákvætt og 
neikvætt rými. 

Nemendur teikna 
lykkjur og finna 
rými inn á milli til 
að lita.) 

 

Lykkjumynd með 
tússlitum  

 

Leiðsagnarmat. 

Virkni í 

kennslustund 

Vika 6. Skapað myndverk 
í ýmsum tilgangi 
með 

Nemendur lita 
með klessulitum, 
mála yfir með 

Skrapmyndir 

 

Leiðsagnarmat. 



 

 

Námsaðlögun:  

 

margvíslegum 
aðferðum. Unnið 
út frá kveikju við 
eigin listsköpun. 

.Skilið 
mismunandi 
tilgang myndlistar 
og hönnunar. 

 

svörtu og skrapa 
mynd. 

 

Virkni í 

kennslustund 

Vika 7. Tjáð tilfinningar, 
skoðanir og 
hugmyndaheim 
sinn í myndverki 
á einfaldan hátt 

Nemendur skoða 
ólíkar túlkanir 
listamanna. 

 

Nemendur vinna 
ókláruð verkefni. 

Nemendur skoða 
ólíkar túlkanir 
myndlistamanna. 

 

Leiðsagnarmat. 

Virkni í 

kennslustund 


